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ครั้งที่ 4/2560
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
8. นางพรรณี

ทองคาสมุทร
ภู่ประเสริฐ
พิริยะศรัทธา
สันติเวส
ตั้งสกุล
ชาญนุวงศ์
วีระทวีมาศ
จรดอน

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์

จันทะรี

กรรมการประจาคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานาญ
2. นายวรัฐ
3. นายอนุวัฒน์

บุญญาพุทธิพงศ์
ลาชโรจน์
กิจโกศล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
หัวหน้างานนโยบายและแผน

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2560
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขเล็กน้อย
หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 ตามเอกสารนาเสนอใน
ที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
2.2 ปรับแผนงบประมาณ กลางปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า คณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
29 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงงบประมาณจากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560 และ
เห็นชอบในหลักการ ในการปรับเพิ่มงบประมาณแก่สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดยยึดหลักการที่ให้เพิ่มเฉพาะในส่วนที่
กระทบจากการเพิ่มจานวนนักศึกษาจริงๆเท่านั้น และให้ทาการเปรียบเทียบจากกิจกรรมที่คล้ายกันของหลักสูตรอื่นด้วย โดยให้
ฝ่า ยแผนคานวณตั ว เลขที่ เหมาะสมน าเสนอี กครั้ ง บั ด นี้ ฝ่ ายวางแผนและพัฒ นา ได้ด าเนิน การดั งกล่ า วเสร็จ เรี ยบร้ อยแล้ ว
รายละเอียดตามเอกสารนาเสนอในที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีเห็นชอบปรับเพิ่มงบประมาณให้สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ตามที่ขอเพิ่มได้
หากมีความจาเป็น โดยให้ยึดตามมติคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ให้
เพิ่มเฉพาะในส่วนที่กระทบจากการเพิ่มจานวนนักศึกษาเท่านั้น โดยให้หลักสูตรขอมาเป็นกรณีๆ ไปเมื่อมีความจาเป็นต้องใช้
งบประมาณเพิ่ม ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะ จะยังไม่กาหนดตัวเลขงบประมาณให้ล่วงหน้าเนื่องจากรายรับจริงในขณะนี้ยังต่า
กว่าประมาณการจึงยังไม่สามารถพิจารณาได้ว่าจะตัดงบประมาณจากส่วนใด
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ข้าราชการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ประธาน แจ้งว่า ด้วย นายสักการ ราษีสุทธิ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แจ้งความประสงค์ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อเขียนหนังสือ เรื่อง “ปรากฏการณ์ความร้อนในสถาปัตยกรรม”
มีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และโดยที่ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544 ข้อ 6.4 ได้กาหนดสาระสาคัญ
ไว้ดังนี้
“การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้องอยู่ในจานวนไม่เกินร้อยละสิบของจานวน
คณาจารย์ที่เป็นข้าราชการและที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะหรือสถาบันนั้น ๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะที่พิจารณา และ
จานวนดังกล่าวให้นับรวมอยู่ในจานวนโควต้าของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ….. ” (การอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ อนุมัติได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกันกับผู้ที่ขอไปศึกษา)
ซึ่ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ปฏิบัติงานประจาอยู่ 43 คน จึงอาจพิจารณาให้ไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ ได้ทั้งหมด 4.3 คน และขณะนี้ มีผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)
แล้ว 3 คน ได้แก่ นางเบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร นายสิทธา กองสาสนะ และนางวาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ดังนั้น คณะจึงอาจพิจารณา
อนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้อีกไม่เกิน 1.3 คน
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2560 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ นายสักการ ราษีสุทธิ์ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มี
กาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้ ตามที่เสนอ
3.2 การจัดทากรอบอัตรากาลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
นายอนุวัฒน์ กิจโกศล หัวหน้างานนโยบายและแผน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยกาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทาคาขออนุมัติ
กรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ขออนุมัติกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (อัตราเดิม)
2. ขออนุมัติกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (โครงการ)
3. ขออนุมัติกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (อัตราใหม่)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ฉบับผ่านการรับรอง
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ปัจจุบัน คณะฯ มีจานวนลูกจ้างชั่วคราวจานวน 9 อัตรา แยกเป็นสายผู้สอน 4 อัตรา และสายสนับสนุน 5 อัตรา ทั้งนี้ คณะฯ จะ
ยืนยันอัตราเดิม เพื่อขอกรอบอัตรากาลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่ และจะขยายคุณวุฒิให้อัตรา
ที่มีคุณวุฒิเพิ่ม หรือไม่ (โดยตั้งเป็นอัตราใหม่) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติยืนยันอัตราลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (อัตราเดิม) และไม่ขยายคุณวุฒิให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินรายได้ที่มีคุณวุฒิเพิ่ม
3.3 การบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องน้าโดยชมรมศิษย์เก่า
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บริจาคเงิน
เพื่อปรับปรุงห้องน้า ณ อาคาร AR 03 (หน้าห้องประชุมใหญ่) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้ผู้รับเหมาเข้าดาเนินการปรับปรุงได้ทันที
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจาเดือนของฝ่ายต่างๆ
4.1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1. Paper Deployment 2016
การติ ด ตามและขอให้ ยื น ยั น ผลการตี พิ ม พ์ ต าม Deployment 2016 ไปยั ง กองบริ ห ารงานวิ จั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีข้อตกลงเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์กับมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น โดยคิด
สัดส่วนตามอัตรากาลังของบุคลากรสายผู้สอนของคณะ ที่ต้องมีผลงานตีพิมพ์ จานวน 11 ผลงาน โดยทางคณะฯ ได้ดาเนินการใน
ส่วนนี้ไปแล้ว ทั้งนี้ คณะ ได้ดาเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานแล้ว จานวน 1 ผลงาน
2. วารสารวิชาการคณะ
วารสารวิชาการคณะฯ ฉบับใหม่ตี พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนจัดส่งให้กับคณาจารย์ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และขณะนี้คณะฯ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดใหม่
เรียบร้อยแล้ว
3. ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
ประจางวดที่ 5/2560
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ในต่างประเทศ ประจางวดที่ 5/2560 ซึ่งจะพิจารณาให้ทุนสาหรับผู้ส นใจที่จะไปนาเสนอผลงานในระหว่างเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารไปยังกองบริหารงานวิจัยภายใน 9 มิถุนายน 2560
4. ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ฝ่ายวิ จัยและบริการวิชาการได้ติ ดตามความก้ าวหน้าโครงการวิ จัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 2
โครงการ ดังนี้
1. โครงการวิจัย เรื่อง “ประเพณีการสร้างพระธาตุและธาตุในจังหวัดหนองคาย” ปีงบประมาณ 2551 ได้
ดาเนินการส่งคืนเงินโครงการวิจัยพร้อมดอกเบี้ย และได้รับอนุมัติให้ปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว
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2. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแบบเครื่องเรือนเพื่อใช้ในชีวิตประจาวั นสาหรับผู้สูงอายุในชนบท”
ปีงบประมาณ 2559 ได้ขอขยายระยะเวลาส่งงานวิจัยไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียบร้อยแล้ว
5. โครงการ IAESTE Thailand ประจาปี 2560
ตามที่คณะฯ ได้ตอบรับรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการ IAESTE Thailand ประจาปี 2560 ดังความแจ้ง
แล้วนั้น บัดนี้ IAESTE Thailand ได้ส่งรายละเอียดนักศึกษามายังคณะแล้ว จานวน 4 ราย ได้แก่ นักศึกษาจากประเทศเซอร์เบีย
จานวน 3 ราย และนักศึกษาจากประเทศโรมาเนีย จานวน 1 ราย
6. การจัดโครงการสัมมนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางและพี่เลี้ยงนักวิจัย
การดาเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2560 โดยที่ประชุมพิจารณาแนวทาง
ดาเนินการกิจกรรมโครงการ สาหรับโครงการสัมมนานอกสถานที่ โครงการจัดตั้งกลุ่มพี่เลี้ยงนักวิจัย และการจัดกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง
ของหลั กสู ตร โดยมี งบประมาณสนับสนุน จ านวน 150,000 บาท ทั้ง นี้ ได้ม อบหมายให้แ ต่ล ะหลักสู ตรไปพิจารณาหั วข้ อ
โครงการวิจัย จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ จะปรึกษาหารือกับประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อ กาหนดรายละเอียดโครงการ
ต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
คณะฯ กาหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ในวันที่
16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และร้าน IN THE GARDEN จังหวัดขอนแก่น โดยมี
วิทยการบรรยายพิเศษโดย คุณมาโนช พุฒตาล และวิทยากรบรรยายและสาธิตมารยาทในการทานอาหารแบบตะวันตก
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร
1. ความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคาร AR 07
การปรับปรุงอาคาร AR 07 มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนการดาเนินการที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จและส่งมอบงานก่อนโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” (Wisdom to the future) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 – 16
มิถุนายน 2560
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ
1. สรุปแผนการและจานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทาสรุปแผนการและจานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 ข้อมูล ณ 26 เมษายน 2560 โดยสรุป ได้ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- จานวนรับตามแผนที่แจ้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น
จานวน 70 คน
- ปัจจุบันมีจานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา
จานวน 68 คน
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
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- จานวนรับตามแผนที่แจ้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น
- ปัจจุบันมีจานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา

จานวน 100 คน
จานวน 81 คน

4.1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
1. โครงการวัฒนธรรมศึกษาสถาปัตยกรรมวาดเส้นสีน้า “นครวัดนครธม อารยะธรรมขอมโบราณ”
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทาโครงการ
วัฒนธรรมศึกษาสถาปัตยกรรมวาดเส้นสีน้า “นครวัดนครธม อารยะธรรมขอมโบราณ” เพื่อเป็นการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผ่านงานศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านการวาดสีน้า ภาพวาดลายเส้นสถาปัตยกรรม เพื่อรวบรวมเป็นหนังสือ “มรดกโลก
อาเชียน” เผยแพร่แก่สถาบันการศึกษาและสาธารณชน
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอให้พิจารณารับรองผลการเรียน (เกรด) รายวิชาประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แผนการศึ กษา ก แบบ ก 2 จานวน 2 ราย ที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มี
มติรับรองผลการศึกษาประเมินผล S ครบตามหลักสูตร รายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่
1
2

ชื่อ – สกุล
นางสาวธัญทิวา ทันจันทึก
นางสาวพัชรกุล เผ่ามีเฟื่อง

รายวิชา/กลุ่ม
811899/3
811899/3

หน่วย
12(0-0-0)
12(0-0-0)

ระดับคะแนน
S
S

ผ่าน
1
1

มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการเรียน (เกรด) รายวิชาประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
ของนักศึกษา ทั้ง 2 รายดังกล่าว
5.3 ขออนุมัติเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและขอยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ ในการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจาตาแหน่ง 5018 และ 5019
ประธาน แจ้งว่า หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้ขออนุมัติ เพิ่มคุ ณวุฒิ
การศึกษาและขอยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษสาหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ และวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจาตาแหน่ง 5018
และ 5019 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ขออนุมัติเพิ่มคุณวุฒิในการรับสมัครจากประกาศฉบับเดิม ปริญญาเอก เป็น ปริญญาเอก หรือปริญญาโท
2. ขออนุมัติเพิ่มสาขาวิชาในการรับสมัครให้หลากหลายมากขึ้น จากประกาศฉบับเดิม เพื่อให้สามารถครอบคลุม
สาขาวิชาที่มีความเกีย่ วข้องกับสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้มผี ู้สมัครจานวนมากขึ้น
3. ขอยกเว้นคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับผูส้ มัครที่มีคณ
ุ วุฒิที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ และ
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้เพิ่มคุณวุฒิในการรับสมัครจากประกาศฉบับเดิม ปริญญาเอก เป็น ปริญญาเอก หรือปริญญาโท
ได้ตามที่เสนอ
2. เห็นชอบให้เพิ่มสาขาวิชาในการรับสมัครจากประกาศฉบับเดิม ได้อีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปกรรม
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ศาสตร์
3. เห็นชอบให้ขอยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ สาหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิในการสมัคร ที่สาเร็จการศึกษาทาง
ศิลปกรรมศาสตร์ หรือผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 957/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดคะแนนทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับงานนโยบายและแผน ในการเสนอเรื่องต่อกองแผนงาน เพื่อขอเพิ่มเติมสาขาวิชาที่จะ
เปิดรับสมัคร สาหรับเลขประจาตาแหน่ง 5018 และ 5019 เพื่อประกาศรับสมัครต่อไป

เลิกประชุมเวลา 16.10น.

(นางพรรณี จรดอน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจาคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางพรรณี จรดอน
ผู้จดบันทึกการประชุม
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